PEGI Werkstuk Tips
Tip 1: Schrijf je verhaal in een logische volgorde
Zorg dat je werkstuk een duidelijke indeling krijgt en schrijf niet alles kris kras door elkaar. Deel je
werkstuk in hoofdstukken in. Dit is een voorbeeld van een duidelijke volgorde waarin je over PEGI
zou kunnen schrijven. Hier kun je zelf dan weer hoofdstukken van maken:
-

Eerst schrijf je over wat PEGI is.

-

Dan over waarom PEGI bestaat.

-

Vervolgens geef je uitleg over de pictogrammen (Wat betekenen ze? Wie zet ze erop? Enz.)

-

Ook kun je schrijven over wat PEGI Online is.

-

En kort over hoe het bij films en tv-programma’s werkt (Kijkwijzer).
Tip 3: Hier vind je informatie over PEGI

Voor informatie over PEGI klik je op de vragen onder ‘Alles over PEGI’ op de informatiepagina van
www.kijkwijzer.nl/kids. Op de website van PEGI (www.pegi.info) vind je naast veel informatie ook
een lijstje met de nieuwste games en de bijbehorende pictogrammen. Houd voor het nieuws over
PEGI de nieuwspagina’s van pegi.info en kijkwijzer.nl in de gaten.
Tip 4: Hier vind je informatie over Kijkwijzer
Door op de vragen te klikken onder ‘Alles over Kijkwijzer’ op de informatiepagina van
www.kijkwijzer.nl/kids kun je heel veel informatie vinden. Op de andere pagina’s van
www.kijkwijzer.nl staat ook veel informatie. Houd daarnaast ook goed de nieuwspagina’s van de
Kijkwijzer website in de gaten voor het laatste Kijkwijzer nieuws.
Tip 5: Gebruik je eigen woorden
Wat heel belangrijk is bij een werkstuk, is dat je je eigen woorden gebruikt. Neem niet letterlijk de
tekst over die je op internet hebt gevonden en gebruik nooit woorden die je niet kent. Lees eerst
alles rustig door, bepaal wat je over PEGI wilt gaan vertellen en begin dan rustig met het schrijven
van je verhaal in je eigen woorden.

Tip 6: Plak leuke afbeeldingen in je werkstuk
Als je in je werkstuk ook nog leuke toepasselijke plaatjes kunt laten zien, wordt hij alleen nog maar
leuker voor je leraar of lerares om te lezen (en stijgen je kansen op een hoog cijfer). Ga op zoek naar
foto’s van games die je noemt in je werkstuk. Fiets even naar de computerwinkel of speelgoedzaak
om een gratis folder over de nieuwste games op te halen. Of zoek op internet een paar populaire
games op en print de afbeeldingen. Vergeet natuurlijk niet de PEGI- pictogrammen in je werkstuk te
plakken.

Tip 7: En als je nog een vraag hebt…
…dan kun je ons mailen: info@kijkwijzer.nl of bellen: 085-4011690.

Heel veel succes met het maken van je werkstuk!
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